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12. číslo/ Prosinec 2015 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 

 



 

A máme tu prosinec, nejkrásnější měsíc v roce.  

Paní Zima dala o sobě vědět a první sněhové vločky se snáší 

k zemi. Přichází adventní čas, který nás připraví na dobu 

vánoční.  

Vyrábíme si adventní věnce, zapálíme první adventní svíčku.  

Při pomyšlení na Vánoce se nám jistě vybaví stříhání 

“Barborek“, házení botou, pouštění skořápek, rozkrajování 

jablíček. Vánoce jsou časem splněných přání, setkáváním 

s blízkými. Vánoce přinášejí nejvíc radosti dětem. Tajně 

doufají, že jim Ježíšek splní všechna přáníčka. Není nic hezčího 

než rozzářené dětské oči u vánočního stromečku.  

Vánoce přinášejí lidem radost, lásku, pohodu a mnoho úsměvů.  

 

Krásný čas vánoční Vám přejí 

Eva Plívová, Dana Matoušková – Vaše sociální pracovnice 

 

  

 

 

 

 

 

 



OKÉNKO ŘEDITELE 

Listopadové počasí, tradičně nejhorší v roce, je za námi, 

přichází prosinec. 

A s prosincem přijde nejprve Mikuláš, pak Vánoce a nakonec 

Silvestr, který zavře dveře za letošním rokem. Ale bilancovat 

budeme až v lednu, zatím nás všechny ty prosincové události 

čekají. Mikuláš proběhne u nás letos méně tradičně – nebude se 

odehrávat na jídelně, ale celá osádka mikulášského večera 

(Mikuláš, anděl i čert) budou procházet postupně celým 

Domovem. Je to proto, že rok od roku se nás na jídelně schází 

méně a méně.  

Letošním adventem nás doprovodí osvětlený vánoční strom 

venku u altánu. Se světelnými ozdobami to chceme dělat jako 

v domácnosti – každoročně se dokoupí nějaká navíc, vánoční 

strom tak s každým rokem poroste do krásy. Začínáme se 

základní výzdobou, jejíž efekt jsme si nemohli předem 

vyzkoušet, proto se může někomu zdát chudá – ale rozhodně je 

to krok dopředu. Staroměstské náměstí to nebude – ale Ústí také 

není Praha. A je to dobře.  

Vánoce prožijeme se štědrovečerní večeří, s cukrovím, a věřím, 

že i s nadějí. Jsme Domov, ne ústav. Naděje k nám patří. A o 

Vánocích zvlášť. 



Pod stromečkem všichni najdeme dárek, který rozbalíme až na 

jaře. Pamětníci možná vědí, že v jezírku před vchodem dříve 

byla fontána ve tvaru letící vážky, kterou záhy někdo cizí 

ukradl. Objednali jsme ji u pana uměleckého kováře Františka 

A. Bečky znovu – a v ještě lepší úpravě, žárově zinkovanou. 

Instalována bude do konce května. Určitě bude prostředí 

hlavního vchodu díky této plastice důstojnější – a také veselejší. 

A tu novou letící vážku pohlídá v noci světlo a kamera, aby se 

zase neztratila.   

Svůj dárek dostává letos i prádelna – novou velkokapacitní 

pračku, největší z těch čtyř, které v prádelně máme. Stará 

pračka už totiž prala jen silou vůle. A v kuchyni připravují 

místo na dva nové elektrické jídelní vozíky, abychom mohli od 

ledna začít vařit dvě varianty obědů. O obědech si více 

napíšeme v lednu. 

Přeji všem klidné, spokojené vánoce. Vánoce plné naděje. 

Navzdory všemu, co v poslední době slyšíme z televizních 

zpráv. 

  Jan Vojvodík, ředitel 

 

 



CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI 

4. 12. 2015 – Možná přijde i Mikuláš 

V odpoledních hodinách k Vám všem na pokoj zavítá čertovská 

sestava. Doufáme, že si čas najde i Mikuláš s andělem a 

nezapomenou donést nadílku. Letos 

proběhne Mikuláš tak trochu netradičně 

– každého z Vás navštíví na pokoji, aby 

se Vám mohl pověnovat individuálně.   

 

16. 12. 2015 od 10 hod. – Vystoupení Speciální školy Ústí 

nad Orlicí na jídelně.   

 

22. 12. 2015 ve 13.30 hod. – Vánoční Domovská Kavárnička 

na jídelně. Přijďte se vánočně naladit, zazpívat 

si koledy a společně si povyprávět nad vůní 

cukroví a vánočního punče. 

 

 

Mnohá další vystoupení se nám obvykle ohlašují až 

v průběhu prosince, sledujte, prosím, nástěnky !  

 



o Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu. 

o Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda 

krásná. 

o Není-li prosinec studený, 

bude příští rok hubený. 

o Mnoho sněhu v prosinci – 

mnoho ovoce a trávy. 

o Na svatého Mikuláše už je zima celá naše. 

o Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. 

o Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len. 

o Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem 

oplývá. 

o Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSINEC 

Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a 

poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Začíná stejným dnem v týdnu 

jako září. 21. prosince nebo 22. prosince je zimní slunovrat. 

Slunce stojí nad obratníkem Kozoroha. V tento den je na 

severní polokouli nejkratší den v roce. Noc je nejdelší. 

V římském kalendáři byl prosinec desátým měsícem (proto se 

jmenuje v jiných jazycích december, podle decem = deset). V 

roce 153 př. n. l. byly přidány ještě další dva měsíce. 

V církevním kalendáři, podle toho, na který den připadá Štědrý 

den, začíná poslední neděli v listopadu nebo první neděli 

prosince advent. Pokud je 29., 30. nebo 31. prosince pondělí, 

budou připočítány tyto dny k prvnímu týdnu příštího roku. V 

takovém případě končí poslední týden v roce společně s 

poslední nedělí v prosinci. Takový rok má vždy 52 

kalendářních týdnů. Název pravděpodobně pochází od slova 

„prosiněti“ (problesknout), což značí, že se jedná o měsíc, kdy 

slunce už jen občas prosvitne (probleskne) mezi mraky. Může 

ale být odvozen též od slova siný (modravý, šedivý), či od slova 

prase, jelikož tento měsíc je obvyklým časem zabijaček. Další 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._prosinec
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obratn%C3%ADk_Kozoroha
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/153_p%C5%99._n._l.
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možností původu je odvození od slova „prosit“ v souvislosti s 

vánočním koledováním. 

Staročeské Vánoce 

Dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích, jako spíše o 

vzájemné lásce a přátelství, radosti a pocitu sounáležitosti v 

rodině, která se sešla ke společným oslavám pod rodným 

krovem. 

Češi se v 19. století těšili na příchod Vánoc dlouhé týdny a 

vůbec jim nevadilo, že peněz je 

poskrovnu a vánoční dárky, které 

nadělí Ježíšek, budou nejspíše 

velmi potřebné věci, které by se tak 

jako tak musely koupit. Několik 

dnů před Vánocemi napekly hospodyně chléb a uložily ho do 

ošatek. V bohatších domácnostech daly k bochníkům péct také 

pečlivě upletené, žloutkem potřené a máslem pomaštěné 

vánočky z bílé mouky, hrozinek a mandlí.  

O Štědrém dnu od časného rána 

praskal v peci a kamnech oheň. 

Připravovala se štědrovečerní 

večeře. Vařil se hrách, čočka, 

několik druhů polévek, mezi nimiž 



nechyběla bramboračka a rybí polévka, pekl se kuba z krup a 

česneku. Mezitím co se hospodyně snažila v kuchyni zabavit 

děti, přinesl v některých krajích hospodář tajně stromeček a 

ustrojil ho do slavnostního hávu. Jinde se stavěly betlémy. Lidé 

se od rána postili, aby večer uviděli “zlaté prasátko”. S 

přicházejícím soumrakem děti stále častěji vybíhaly ven, 

pozorovaly nebe a hlídaly, kdy se objeví první hvězdička. S 

první hvězdou si rodina sedla k slavnostnímu stolu prostřenému 

bílým ubrusem. Večeři zahajovala společná modlitba, 

vzpomínka na uplynulý rok a poděkování Bohu za vše dobré, 

co přinesl, i za to, co vzal.  

Nejdříve hospodyně 

postavila na stůl mísu s 

hrachem. Klíček hrachu 

má podobu kalichu a 

podle tradice spojoval 

všechny stolovníky v 

dobrém i zlém. Potom paní domu odebrala z mísy po lžíci pro 

každé z domácích zvířat. Teprve pak si podle vážnosti a stáří 

nabírali ostatní. Po hrachu se podávaly polévky pro sílu, čočka, 

aby byly peníze, kuba, masitý pokrm nebo ryba pro radost. 

Kosti se dávaly na jeden talíř a po večeři je hospodář odnesl ve 



lněném ubrousku pod jabloň. Naposledy se na stole objevila 

vánočka a cukroví. Pila se bílá káva, čaj, nechybělo ani trochu 

piva, vína nebo hlt pálenky pro dobré zažití. Když zazvonil 

zvoneček, přinesl hospodář 

do místnosti stromeček 

ověšený jablíčky, sušeným 

ovocem, cukrovím, 

kostkami cukru zabalenými 

do barevných papírků, 

ořechy a řetězy. Na stromečku se zapálily svíčky a všichni 

zpívali koledy. Ty se pak u stromečku zpívaly každý večer, 

dokud se neodstrojil a Vánoce neskončily. Někde však 

stromeček neznali nebo ho považovali za německý zvyk a po 

starodávném způsobu strojili jesle. O svátku Narození Páně do 

nich kladli figurku novorozeňátka a přidávali postavičky 

anděla, pastýřů a darovníků. Postavičky třech králů a jejich 

průvodu se stávaly součástí 

betlémského výjevu až 6. 

ledna. O Štědrém večeru se po 

večeři věštilo. Na stůl se 

postavilo umývadlo a pouštěly 

se v něm lodičky ze skořápek 



vlašských ořechů. Lilo se olovo. Přes rameno se směrem ke 

dveřím házela bota. Na venkově děvčata třásla bezem. Vdala se 

tam, odkud se ozval štěkot psa. Vyvrcholením štědrovečerních 

oslav byla půlnoční mše. Lidé se scházeli v kostele, kde vedle 

oltáře stály jesličky. Venku byla zima, sníh a tma. Uvnitř 

kostela, ohřátého dechem věřících, zářily svíce. Varhany 

doprovázely hlasy zpěváků, ke kterým se postupně všichni 

přidávali. Tak se o půlnoci Štědrého večera narodil v srdcích 

lidí Kristus. Všichni věřili, že je přítomen na bohoslužbě právě 

v tom jejich 

kostele. Cítili 

přítomnost lásky 

malého dítěte a s 

nadějí hleděli do 

nového roku.  

 

Staročeské Vánoce ve svých dílech vykresluje Josef Lada. Jeho 

obrázky jsou vyobrazené na mnoha pohledech se zimní a 

vánoční tématikou. Pojďme si trochu připomenout nejen jeho 

tvorbu, ale i některá životní data. 



Josef Lada byl malíř a ilustrátor, jevištní výtvarník, 

karikaturista, scénograf a autor moderních pohádek pro děti. Po 

vzoru Josefa Mánesa a Mikoláše Alše vytvořil stylizovaný 

obraz české vesnice a jejích 

obyvatel s podtextem 

laskavého humoru. Josef Lada 

pocházel ze čtyř dětí, jeho otec 

byl vyučený švec. Téměř o 17 

let starší bratr František velmi 

ovlivnil jeho fantazii. Josef Lada rád zpíval lidové písně, zvlášt 

za doprovodu sestry Marie. Druhorozená sestra Antonie musela 

ze sociálních důvodů odejít z domova a pracovat ve městě jako 

služka. 

Josef Lada chodil do hrusické školy, ale učení ho moc nebavilo, 

kromě kreslení a přírodopisu. Učil se malířem pokojů, ale tato 

práce byla pro něj příliš namáhavá, proto se nakonec vyučil 

knihařem-zlatičem. V roce 1904 týdeník Máj uveřejnil dvě 

kresbičky Josefa Lady. Téhož roku začal navštěvovat 

kreslířské kurzy profesora Jakesche. Po dalším roce dostal 

výuční list a usadil se natrvalo v Praze, kde se pokoušel živit 

jako kreslíř a karikaturista. Konečně na třetí pokus byl přijat k 

řádnému studiu na Uměleckoprůmyslové škole. Žáci této školy 



však nesměli publikovat, předměty ho nebavily a tak po půl 

roce ze školy odešel. 

Josef Lada začal ilustrovat 

knížky pro děti, dostával 

zakázky a těch přibývalo. Své 

kresby uveřejňoval v 

časopisech Besídka malých, 

Humoristické listy, Šibeničky a jiné. Byl stálým 

spolupracovníkem časopisů nakladatelství Melantrich, 

redigoval přílohu deníku České slovo - Kvítko z čertovy 

zahrádky. Josef Lada ilustroval četné knihy Jaroslava Haška, J. 

Š. Kubína, Jana Nerudy a jiných spisovatelů. V roce 1926 

vznikaly první ilustrace Švejka pro nakladatelství Adolfa 

Synka. V roce 1923 se Josef Lada po dlouholeté známosti 

oženil s Hanou Budějovickou. S ní měl dvě dcery, z nichž 

mladší Eva zahynula při náletu na Prahu 14. února 1945. Pro 

svoji dceru udělal návrh na pomník na Olšanských hřbitovech, 

který je zde na hrobě Ladovy rodiny dodnes. Manželka Hana 

zemřela v roce 1951, on sám o šest let později. Je pochován na 

Olšanských hřbitovech. Dcera Alena byla také známou 

ilustrátorkou. V roce 1963 vydala knihu Můj táta Josef Lada. 

Zemřela roku 1992.   

http://www.spisovatele.cz/jaroslav-hasek
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Literární dílo Josefa Lady: 

Josef Lada byl především malíř, ale celý život tvořil s symbióze 

výtvarného a literárního projevu. Jeho kresby doprovázely 

verše pro děti 

od Seiferta či Hrubína, lidovou 

poezii, např. Říkadla nebo 

Halekačky naší Kačky, i 

umělecko-naučné publikace - 

Svět zvířat, Veselý přírodopis. 

Základem Ladových prací pro děti byla vyprávění jeho 

vlastním dětem. Vycházel ze známého vesnického prostředí, 

folklorní tradice, perzonifikuje svět zvířat, pracuje s nadsázkou. 

 

Moje abeceda (1910), ilustrovaná knížka pro začínající 

školáky, vydává se dodnes. Kalamajka  (1913), vydal spolu 

s Jaroslavem Haškem, obsahuje Ladovy říkanky s kresbami a 

Haškovy krátké anekdotické příběhy. Ladův veselý 

přírodopis (1917). Vlkova svatba (1919). Říkadla našeho 

Kadla (1928). Ezopské bajky (1931), 

převyprávění  Ezopových bajek. Halekačky naší 

Kačky  (1932), lidová poezie. O kocourku Mikešovi; Do 

světa (1935); Cirkus Mikeš a Kludský (1936); Zlatý domov 

(1936); Straky na vrbě (1940) 

http://www.spisovatele.cz/jaroslav-seifert
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http://www.spisovatele.cz/Ezop


O chytré kmotře lišce (1937); Ku! Ku! Je po mně vztáhněte 

ruku!  (1941); O Klikotoči, Koloběhu a Koloději  (1941); 

Veselé kresby Josefa Lady (1949); Josef Lada dětem (1952) 

 

Říkadla (1955), lidová poezie 

Mikeš (1958) 

Můj přítel Švejk (1969) 

O statečném králíčkovi (1969) 

Ladovy pohádky (1971) 

 

K tvůrcům moderních pohádek se přiřadil zasazením 

pohádkových klasických postupů do realistických příběhů 

ze současnosti: 

Bubáci a hastrmani (1939); Pohádky naruby (1939);  

Nezbedné pohádky (1946)  

 

Autorův život a jeho názory: 

Vzpomínky z dětství (1937) 

Kronika mého života (1942)  

Ve třicátých letech se Josef Lada 

věnoval i divadelnímu 

výtvarnictví, kdy maloval pro scénu Národního divadla. 

 



Po 2. světové válce spolupracoval Josef Lada s kresleným a 

dokumentárním filmem. Jako umělec získal uznání i v 

zahraničí, vystavoval v mnoha cizích zemích. 

 

 

 

 

 

 

Jak Pepík a Mikeš slavili Vánoce 

Milé děti, jak se vždycky Pepík těšíval na krásný Štědrý den! 

Nedostával sice žádné dárky od Ježíška, ale stromeček měl 

přece každé Vánoce. Byl 

ověšen řetězy, slepenými 

moukou z barevných 

papírových obalů z cikorie, 

několika kousky cukroví, a 

když se na něm rozsvítily 

svíčičky, rděla se červená jablíčka jako malovaná. Pepík se 

nemohl na tu krásu ani dost vynadívat. A přece všechno hned 

opustil, jakmile uslyšel slouhu na dolejší návsi vytrubovat. Děti, 

to vám bývala krása! Byl už večer, v baráčcích, zachumlaných 

ve sněhu, už svítili a tam kdesi před jedním stál pastýř a do 



štědrovečerní noci vytruboval krásnou koledu. Děti vydržely za 

ním chodit celý večer, od baráčku 

k baráčku, od statku ke statku, až 

zvony volaly na krásnou půlnoční 

mši. S tím sněhulákem se Pepík 

Mikešovi smál až do Vánoc. Ale 

potom přestal, protože mu nastaly 

jiné starosti. Starý kolář Kudrna mu 

asi týden před Vánocemi na návsi povídal, že Mikeš si dal u 

něho udělat pěkné sáňky. Budou dlouhé a tak pohodlné, že si 

na ně mohou sednout tři kluci. „Ty jistě chystá Mikeš pro mne 

jako dárek od Ježíška!“, pomyslil si Pepík a hned mu nastala 

starost, co dá Mikešovi pod stromeček. Cožpak Mikeš! Ten měl 

peněz dost, jak už víte, ve starém hrnku někde na půdě dobře 

uschovaném. Dostával dost peněz od pražských výletníků, kteří 

v létě kolem chodili a velice se divili, že je Mikeš zdvořile 

pozdravil. Ale lakomec Mikeš 

nebyl. Dal často Pepíkovi 

několik krejcarů, aby si koupil 

papír a barvičky k malování. Ale 

od Ježíška Pepík ještě nikdy nic 

nedostal, proto ho velice těšilo, 



že si na něj Mikeš vzpomněl. Pepík dlouho přemýšlel, co dá 

Mikešovi k Ježíšku a co dá těm ostatním kamarádům, Pašíku a 

Bobešovi. Měl sice několik krejcarů ušetřených, ale za ty by 

toho pro tři kamarády 

mnoho nekoupil. 

Dlouho nic moudrého 

nemohl vymyslit, až se 

konečně rozhodl, že 

jim dá všem třem 

dohromady udělat u koláře Kudrny koloběžku. 

Mikeš ji dostane pod stromeček, druhý den ji bude mít celý den 

ve svém chlívku pašík jako vánoční dárek a třetí den Bobeš. 

Vozit se na ni prozatím nebudou, protože je všude plno sněhu, 

ale k tomu budou mít sáňky, které Pepíkovi dá k Ježíšku Mikeš. 

Dobře si to Pepík vymyslil: „V zimě budeme jezdit na sáňkách, 

v létě na koloběžce, a tak se budeme mít na čem vozit celý rok!“ 

Dal tedy u koláře udělat tu koloběžku, ale těch několik krejcarů, 

co měl ušetřené, nestačilo na zaplacení koloběžky, proto 

s kolářem Kudrnou udělali dobrý obchod. On udělá tu 

koloběžku a Pepík mu za ni pěkně namaluje jeho barák. A už 

měl po starosti. Na Štědrý den přišel navštívit Pašíka kozel 

Bobeš. Měl na sobě starý slouhův burnus a kolem krku teplou 



šálu, aby nenastydl. Pašík se v chlívku myl a kartáčoval, a když 

ho Bobeš pochválil, že se dává na svátky do pořádku, 

odpověděl mu Pašík na 

vysvětlenou: „ I to já 

dělám kvůli Pepíkovi. On 

se dnes celý den postí a už 

je od toho až hrůza 

hubený. Ale za to prý 

uvidí v noci zlatá prasátka, jak běhají po stěně! A proto se 

dávám do pořádku, abych vypadal jako ta zlatá prasátka a abych 

se zítra Pepíkovi zase líbil.“ A tak konečně nastal ten dlouho 

očekáváný, krásný Štědrý večer. Hezký stromeček, vonící 

smrčím a pryskyřicí, stál už na stole, pevně zadělán do starého 

moždíře, aby se nepřevalil. Kolem dokola jej obepínaly řetězy 

s barevných papírů, na větvích vyselo v řasnatých papírech 

zabalené cukroví a červená panenská jablíčka se rděla ve svěží 

zeleni. A nahoře svítila ze zlatého papíru vystřižená betlémská 

hvězda. Ani nevíte, milé děti, jakou měl Pepík z toho malého, 

skromně vyzdobeného stromečku ohromnou radost.  Když bylo 

po skrovné večeři, která se skládala z černé perníkové omáčky 

se švestkami, rozinkami a mandlemi a z černého kuby, kterého 



jistě každý dobře znáte (jsou to vařené krupky se sušenými 

houbami), rozsvítila babička na stromečku svíčičky a v tom 

zrovna začal slouha troubit u prvního stavení na trumpetu 

vánoční koledu. Pepík poslal Mikeše, aby se podíval, u kterého 

stavení slouha troubí, a než se Mikeš vrátil, ležela na stole pod 

stromečkem, zbrusu nová koloběžka. Vykulil na ni oči a ptal se 

babičky, jestli je to pro Pepíka dárek od Ježíška. Ale babička 

mu povídala: „To nadělil Ježíšek tobě, Mikeši, že jsi takový 

hodný a poslušný. Pepík nedostal nic!“ Mikeš se usmál pod 

vousy a povídal: „Děkuji za tu pěknou koloběžku.“ A při tom 

se nějak lišácky na Pepíka podíval. Potom mu pošeptal do ucha: 

„Pojď se podívat, co tobě Ježíšek nadělil.“ Pepík byl zvědav, 

kam ho to Mikeš vede a nechápal, proč ho táhne na zasněženou 

zahrádku. Ale hned to pochopil, když 

ho Mikeš přivedl k malé jablůňce, pod 

kterou ležely krásné sáňky. „To je pro 

tebe dárek od Ježíška“, povídal Mikeš, 

„a přeji ti, abys je ve zdraví roztrhal!“ 

(tohle slýchával Mikeš od Pepíkova 

tatínka, když odevzdával zákazníkovi 

nové boty a přál mu, aby je ve zdraví 

roztrhal). Pepík Mikešovi srdečně 



poděkoval a hned si u té jablůňky ujednali, že si budou oba 

dárky navzájem půjčovat, aby jich v zimě i v létě hodně užili. 

Potom se ptal Pepík Mikeše, proč ty sáňky dal na zahrádku pod 

jablůňku, a on nějak rozpačitě povídal: „Nu, já jsem slyšel, že 

se dárky dávají pod stromeček, tak jsem ty sáňky zatáhl sem, na 

zahrádku pod jablůňku. Já jsem ještě nikdy vánoční stromek 

neviděl, já jsem nevěděl, že se dárky dávají pod stromeček, 

z lesa přinesený.“ Pepík kocourka pochválil, že to dobře 

provedl, a táhl sáňky do světnice, aby se Mikešovým dárkem 

pochlubil. Babička za to hodného kocourka pošimrala za ušima 

a řekla mu, že je nejhodnější kocourek z celých Hrusic. Ale 

dlouho to ve světnici nevydrželi, protože už měli tisíc chutí 

sáňky vyzkoušet. Pepík se teple oblékl, Mikeš si také natáhl 

rukavice a chutě vyvlekli 

sáňky ze světnice ven. Pepík se 

chtěl také Pašíkovi se sáňkami 

pochlubit, ale ten tlustý brach 

už chrupal po dobré večeři 

jako dudek a o světě už dávno 

nic nevěděl. Vytáhli tedy 

sáňky spojenými silami až na 

kopeček k Šobrovému statku. Tam se Pepík na ně posadil, 



Mikeš si vlezl za něj a frrrr! – už ujížděli jako střela kolem 

Ševcového baráku dolů, po cestě až k potoku. Byla krásná, 

hvězdnatá štědrovečerní 

noc. V dálce, někde až na 

druhém konci vesnice, 

vytruboval slouha pod 

okénky sněhem 

zapadlých chaloupek. A 

za to z každé té chaloupky přinesli slouhovi nějaký dárek, který 

od dárců s uctivým poděkováním vzal kozel Bobeš a pečlivě 

uložil do nůše. Byla to 

krásná, svatá noc 

vánoční … 

 
 

 

 

„Stromečku, vstávej,  

ovoce dávej,  

umyj se, ustroj se,  

je Štědrý den!“ 

                             (lidová) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TĚŠENÍ 

Sněží a chodníky jsou zaváté. 

Doma to voní pečení a muškátem. 

Do pokoje nahlížím klíčovou dírkou, 

zda vánoční stromek bdí nad nadílkou. 

Maminka volá: přilož do kamen! 

A tak pilně topím celý den. 

Je mi krásně. Jak v obrázkových knížkách, 

které dostávám od Ježíška. 

(Michal Černík) 

 

VÁNOČNÍ STROMEČEK 

Zelenej se, jedličko, 

narovnej se maličko, 

líbíš se mi, vezmu si tě, 

budeš vonět v našem bytě. 

Zelenej se jedličko! 

Dám ti hvězdu na čelo, 

večer bude veselo. 

Můžu ti to předem slíbit, 

bude se ti u nás líbit. 

Dám ti hvězdu na čelo. 

(Jiří Žáček) 

 



VŮNĚ VÁNOC 

Medvědí pracny, 

perníčky, 

zázvorky i 

linecké opět plní 

krabice ve spížích. Vánoční 

cukroví nejenže výborně chutná, ale navíc pěkně 

provoní celý byt. Jaké druhy koření jsou jeho 

nedílnou součástí? A jak vypadají, než se 

dostanou na pulty prodejen? 

Skořice  

zlepšuje chuť k jídlu, podporuje trávení 

Bez skořice se neobejde ani příprava horkých vánočních 

nápojů, jako jsou svařené víno či punč. Přidává se do 

nejrůznějších likérů celá nebo mletá a samozřejmě nechybí v 

řadě skvělých moučníků a drobného pečiva. 

         Jak vypadá rostlina, z níž se kůra 

sbírá, si umí představit málokdo.   

Její domovinou je ostrov v Indickém 

moři, kdysi známý jako Cejlon. 

Původním jménem se ostrov Taprobane – země skořice – zapsal 

do mnoha řeckých a římských lodních deníků jako skutečný ráj 

na zemi. 

  



Sušená kůra skořice (Cinnamomum aromaticum) se získává ze 

stálezelených tropických stromů příbuzných vavřínu, 

přičemž nejkvalitnější je ze slabých tříletých větviček. Pro 

skořici je charakteristický tvar stočených trubek. 

Aromatické kůře byla připisována tajemná moc již několik 

tisíciletí před naším letopočtem ve starém Egyptě, Řecku a 

Římě. Olej, jejž obsahuje, 

působí totiž antibakteriálně, 

brání vzniku a růstu plísní a 

podporuje pravidelný pohyb 

střev.   

Skořice propůjčuje sušenkám, pečeným jablkům nebo 

svařenému vínu nezaměnitelné aroma. Používá se při 

zavařování ovoce, v likérnictví, ale i v parfumerii a je součástí 

masitých pokrmů asijské, latinskoamerické, arabské, turecké a 

španělské kuchyně.   

Vanilka je plodem tropické orchideje 
Toto jemné koření ze Střední Ameriky přivezli do Evropy 

španělští dobyvatelé v šestnáctém století. Staří Toltékové a 

Aztékové je používali jako vonnou přísadu do oblíbených 

nápojů z kakaových bobů a do čokoládových placek. Věřili 

přitom, že vanilka posiluje srdce, odstraňuje únavu, zahání 

strach a celkově dodává sílu a zdraví.  Vanilkové lusky, plody 



tropické orchideje, zrají tři roky, než se mohou sklidit zelené 

tobolky, které nemají skoro žádnou vůni ani chuť. Aromatické 

látky se vytvářejí až během fermentace, kdy také vanilka získá 

svoji typickou hnědočernou barvu.  

   

 

       Takto vypadá sběr 

vanilkových lusků  

 

 

Látku zvanou vanilin, která způsobuje tu úžasnou vůni, umíme 

vyrobit i synteticky, ale znalci tvrdí, že nikdy nemůže nahradit 

přírodní materiál. Kvalitní vanilku poznáte podle typické, velmi 

intenzivní vůně a hlavně podle tuhosti lusku. Čerstvý lusk je 

totiž měkký a poddajný, ale časem a špatným skladováním 

tvrdne a ztrácí aroma. U těch nejlepších odrůd se prý vůně 

uchová až dvacet šest let. Vanilku můžete rozříznout a 

droboučká černá semínka 

použít do těsta. Celý 

lusk také lze naložit do cukru 

a nechat ho natáhnout 

vanilkovou vůní. 

  



Pro originální vanilkový cukr dejte do mixéru jednu vanilku na 

dvě stě padesát gramů hrubého cukru, rozmixujte, až lusk zmizí 

a v cukru budou vidět jen malé černé kousky. Takový cukr je 

třeba dobře uzavřít, aby neztratil vzniklé aroma. 

 

Hřebíček: poupata, která nevykvetou 
Hřebíček je jedno z nejstarších koření. Má charakteristický 

tvar, který se postaral o jeho český název. První záznamy o 

něm pocházejí z Číny ze třetího století před Kristem. 

 

             Poupata hřebíčkovce, 

připravená k utrhnutí a sušení  

 

 

 

 Koření se získává sušením nerozvinutých poupat tropického 

stromu hřebíčkovce (Syzygium aromaticum), který dorůstá do 

výšky až patnáct metrů a kterému se daří nejlépe v tropických 

přímořských oblastech s vlhkým klimatem. Do vánočních 

perníčků a kořeněného cukroví 

používá každá kuchařka svoji 

osvědčenou směs koření. 

Badyán, anýz, skořice, 

citronová kůra, hřebíček, nové 

  



koření a kardamom se hodí nejen do perníků a perníčků, ale i 

do čajového a vánočního pečiva. 

Společně s badyánem a skořicí je hřebíček oblíbenou směsí 

koření do svařeného vína. 

Světová kuchyně jej využívá 

jako součást oblíbeného kari 

koření. Dokonce lze špetkou 

tohoto koření i zajímavě dochutit pokrmy asijské kuchyně.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

O Štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: „Hele, nemáš 

dneska na půl dne čas?“ 

Kamarád se diví: „Zrovna dnes, a proč?“ 

„No, jen, že mám doma postavený betlém a chybí mi tam osel!“ 



Policajt se rozhodne, že si na Vánoce uloví kapříka. Vezme si 

nářadí a začne sekat do ledu díru. 

Najednou se objeví pán a říká: 

„Okamžitě přestaňte sekat do toho ledu!“ 

„A jakým právem mi to zakazujete?“ 

„Právem správce tohoto zimního stadionu!“ 

 
 
 

Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě. Zeptal se 

předvedeného muže: „Za co jste tady?“ 

„Za předčasné vánoční nákupy!“ 

„To přece není žádný přestupek. Jak brzy jste 

nakupoval?“ 

„Dvě hodiny před začátkem otevírací doby!“ 

 

 

„Tatínek mi na Vánoce nasliboval hory, doly:“ 

„A splnil ti přání?“  

„Ano, koupil mi atlas hor!“ 

 

„Každý, kdo věří, že muži a ženy jsou stejní, nikdy neviděl 

muže balit dárek.“ 

 
 
 
 
 



VÁNOČNÍ TRÉNINK PAMĚTI 

 

1. V Rusku nosí dárky 

a) Jezulátko  

b) Santa Klaus  

c) Děda Mráz 

 

2. V Čechách se ke štědrovečerní večeři podává 

nejčastěji rybí řízek z: 

a) kapra 

b) štiky 

c) pstruha 

 

3. Na začátku prosince se chodí trhat větvičky stromů, 

které mají vykvést na Štědrý den. V tento den slaví 

svátek Svatá: 

a) Kateřina 

b) Barbora 

c) Anežka 

 

4. Advent je začátek liturgického roku a před vánocemi 

trvá: 

a) jeden týden 

b) čtyři týdny 

c) dva měsíce 

 

5. Období adventu má sloužit:  

a) k přejídání a oslavám 

b) k rozjímání a dobročinnosti 



c) k utrácení peněz za dárky a jídlo 

 

6. Dříve se v adventním období domy zdobily cesmínou 

a břečťanem protože: 

a) přinášely klid do domácnosti 

b) se mohly použít na nevítané návštěvy a vyhnat je 

c) chránily domov před čarodějnicemi a zlými duchy 

 

7. Do štědrovečerní vánočky se dříve zapékala mince. 

Tomu kdo ji našel, předpovídala: 

a) potíže se zuby 

b) do roka narození potomka 

c) zdraví a bohatství po celý příští rok 

 

8. 13. prosince slaví svátek Lucie, význam jejího jména 

je: 

a) zářící, světlá 

b) radostná, rozesmátá 

c) marnotratná 

 

9. Zvyk stavění rozsvícených vánočních stromků na 

náměstích se v Evropě rozšířil: 

a) po první světové válce 

b) po druhé světové válce 

c) po bitvě na Bílé hoře 

 

 

 



10. Tři králové přinesli narozenému Ježíškovi vzácné 

dary: 

a) banány, pomeranče a mandarinky  

b) myrha, kadidlo a zlato 

c) mák, sezam a arašídy 

 

11. Jak se jmenují tři 

králové: 

a) Petr, Pavel a Karel 

b) Kašpar, Melichar a Baltazar 

c) Gabriel, Michael a Rafael 

 

12. Které jídlo se nemá jíst na Nový rok, aby nám 

neuletělo štěstí: 

a) drůbež 

b) labutě 

c) vrabci 

 

13. Která zvířata zahřívala Ježíška, když ležel po 

narození v jesličkách? 

a) pes a kočka 

b) koza a ovce  

c) vůl a osel 

 

14. Tradiční vánoční zvyk házení střevícem dívkám 

věštil: 

a) jestli si v dalším roce koupí nové boty 

b) dalekou cestu do cizí země 

c) vdavky 



15. Který český spisovatel je autorem balady, z které 

je tato ukázka: 

Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku! 

cože komu dobrého neseš na památku? 

Hospodáři štědrovku, kravám po výslužce, 

kohoutovi česneku, hrachu jeho družce. 

a) K. J. Erben 

b) J. K. Tyl 

c) V. Nezval 

 

16. Ježíš se narodil ve 

městě: 

a) Sodoma 

b) Gomora 

c) Betlém 

 

17. Z vánoční ryby si hospodyně schovávaly šupiny, 

aby: 

a) měly celý rok dobrou nálady 

b) v dalším roce nepřišla povodeň 

c) v příštím roce se doma držely peníze 

 

18. Každá adventní neděle má své označení. Které 

pořadí je správné? 

a) železná, bronzová, stříbrná a zlatá 

b) zlatá, stříbrná, bronzová a 

železná 

c) bronzová, stříbrná, železná a 

zlatá 



19. V adventu se domy zdobí jmelím. Když se pod 

jmelím potká muž a žena tak si mají: 

a) dát polibek 

b) vyměnit telefonní čísla 

c) potřást rukama        

 

20. Betlém nebo též jesličky je 

umělecké vyobrazení znázorňující: 

a) tvůrčí schopnosti umělce 

b) chov hospodářských zvířat 

c) Svatou rodinu 

 

 

Odpovědi: 

1.c, 2.a, 3.b, 4.b, 5.b, 6.c, 7.c, 8.a, 9.a, 10.b, 11.b, 12.a, 13.c, 

14.c, 15.a, 16.c, 17.c, 18.a, 19.a, 20.c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Vánoce jsou období pro zažehnutí ohně pohostinnosti 

v pokoji a dokonalý plamen dobročinnosti v srdci.“ 

Washington Irving 

 

 

 

 

Vážení obyvatelé, čtenáři,  

přejeme nám všem příjemné prožití adventu, 

vánočních svátků a do nového roku ať všichni 

vstoupíme ve zdraví, plni optimismu a 

s úsměvem nejen na tváři, ale i v srdci! 

Kolektiv zaměstnanců Domova 
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